КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ
ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Укупно извршење буџета ревидираних институција за 2021.

222

ПОНОВЉЕНИХ

407

KM 905.755.600
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МИШЉЕЊЕ НА ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ
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1

МИШЉЕЊЕ НА УСКЛАЂЕНОСТ ПОСЛОВАЊА
19
48
Резерва

Резерва са скретањем пажње

1

5

1

Уздржавање од мишљења

ОСНОВИ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА С РЕЗЕРВОМ НА ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ И/ИЛИ УСКЛАЂЕНОСТ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2021. ГОДИНУ
Министарство иностраних послова БиХ

Институт за метрологију БиХ
Није покренута процедура конкурса за именовање директора
Института.

Због утврђених недостатака при попису средстава и обавеза, није
било могуће потврдити тачност билансних позиција у дијелу
потраживања, обавеза и сталних средстава.

Регулаторна агенција за комуникације БиХ
Актива биланса стања на 31.12.2021. потцијењена за износ од 15.000.000
КМ по темељу преноса новчаних средстава Агенције на Јединствени рачун
трезора који није евидентиран у пословним књигама Агенције.

Министарство одбране БиХ
У билансу стања стална средства потцијењена су за непознати износ
јер није извршено књижење непокретне перспективне имовине, те
нису исказана краткорочна потраживања у пуном износу јер дио
истих није ни фактурисан.
Констатоване неправилности код провођења јавних набавки.

Институт за акредитовање БиХ
Запошљавање у 2021. години није вршено уз досљедну примјену
одредаба Закона о раду у институцијама БиХ.

Комисија за очување националних споменика БиХ

!

Чланови Комисије нису именовали извршног званичника у складу
са одредбама Пословника о раду Комисије и Правилника о
унутрашњој организацији Комисије.

Министарство за људска права и избјеглице
Министарство је ангажовало више лица путем уговора о дјелу за
обављање послова из своје надлежности, што је супротно
прописима који регулишу подручје облигационих односа, уз
значајно повећање ових издатака.

Служба за заједничке послове институција БиХ
Идентификоване су неправилности које имају за посљедицу нарушавање
одредби Закона о јавним набавкама и општих принципа јавних набавки.

Опширније информације те комплетни извјештаји финансијске ревизије доступни су на wеб страници Канцеларије за ревизију www.revizija.gov.ba

